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EVENEMENTEN

Het Witte Paard brengt elke zomer een dynamisch 
en gevarieerd  spektakel  in een  authentieke variété-
show  aan de Belgische kust. Deze avondvullende 
revue is een cocktail van humoristische sketches, 
muzikale acts en adembenemende showbizz. Onder 
begeleiding van het professioneel orkest en het eigen 
Witte Paard showballet geniet je van entertainment 
van de bovenste plank!
Het Witte Paard gaat terug naar de tijd van disco met 
een verbluffende cocktail van gevarieerde en tijdloze 
muziek, hilarische sketches, onovertroffen acrobatie 
en oogverblindende kostuums. Nele Goossens maakt 
voor de tiende keer haar opwachting als gastvrouw 
in de zomerrevue. Aan haar zijde vinden we Patrick 
Onzia, souldiva Sandrine en Dimitri Verhoeven. Ook 
de fluwelen stem en het komisch talent van Daisy 
Thys  kunnen in D.I.S.C.O. 2018 niet ontbreken. De 
headliner dit jaar is Ottawan, een Franse discogroep 
met hits in de jaren 80. De groep scoorde een 
nummer 1-hit met het nummer “D.I.S.C.O.”. 

Veertig jaar geleden, in 1977, overleed The King of 
Rock ‘n Roll, Elvis Presley. Doorheen de jaren heeft 
het icoon nog niets aan populariteit ingeboet. Zijn 
onvergetelijke muziek en controversiële heupbewe-
gingen veroorzaakten destijds een verschuiving in de 
muziekwereld en als best verkopende soloartiest aller 
tijden leeft hij onverminderd in de harten van zijn fans 
voort. Elvis, de musical blikt terug op zijn indrukwek-
kende carrière met een spetterende muzikale show 
vol bekende hits, authentieke moves en uitbundige 
kostuums.

Voor de derde keer op rij zorgen Christoff en Lindsay 
voor een groot moederdagfeest in de Oktoberhallen 
in Wieze. Hun verrassende set met de vele grote hits 
zorgen voor gegarandeerd muzikaal genieten voor 
jong en oud. Zorg dat u dit moederdagconcert niet 
mist!

INBEGREPEN
 � Zitplaats categorie 1
 � Vervoer met luxe autocar
 � BTW
 � Reservering- en portkosten

AFREISDATUM
 � Zondag 29 juli 2018 (16u00)

PLAATS
 � Het Witte Paard - Blankenberge

INBEGREPEN
 � Zitplaats categorie 2
 � Vervoer met luxe autocar
 � BTW
 � Reservering- en portkosten

AFREISDATUM
 � Donderdag 21 juni 2018 (15u00)

PLAATS
 � Ethias Theater - Hasselt

INBEGREPEN
 � Zitplaats categorie 1
 � Vervoer met luxe autocar
 � BTW
 � Reservering- en portkosten

AFREISDATUM
 � Zondag 13 mei 2018 (15u00)

PLAATS
 � Oktoberhallen - Wieze

Categorie 2:

€ 49 pp
Opstapplaats: E7

€

Categorie 1:

€ 60 pp
alleen vervoer: € 18 pp 

Opstapplaats: E3

€

Categorie 1:

€ 53 pp
alleen vervoer: € 19 pp 

Opstapplaats: E1

€

BELGIE

BELGIEMoederdagconcert Christoff & Lindsay

Elvis, de Musical

Zomershow Witte Paard - DISCO BELGIE • NIEUW


